Písemný přijímací test na obor Archeologie pravěku a středověku – Varianta náhradní
a) esej (vyberte jedno z uvedených témat)
Význam archeologie pro současnost
Život v mladší době kamenné – neolitu
Možnosti archeologie při poznávání života středověké společnosti

b) specializovaný test – Varianta náhradní
1. Antropofagií rozumíme:
a) vědu o člověku, jeho vzniku a vývoji
b) studium schránek měkkýšů
c) zvyk pojídání lidského masa
d) strach z návratu mrtvých
2. Ekofaktem není:
a) drobný kovový závěsek v urně
b) pylové zrnko v sedimentu
c) zvířecí kůstka
d) uhlík v ohništi
3. Spalování mrtvých jako řádný způsob pohřbu se poprvé objevuje:
a) v paleolitu
b) v neolitu
c) v době bronzové
d) v době římské
4. Do české archeologie nepatří jméno:
a) Jan Filip
b) Josef Ladislav Píč
c) Dobromil Ječný
d) Josef Antonín Jíra
5. Mezi kultury mladší doby kamenné patří:
a) kultura zvoncovitých pohárů
b) kultura s vypíchanou keramikou
c) kultura řivnáčská
d) kultura chamská
6. Nejstarším historicky známým Přemyslovcem je:
a) Přemysl Oráč
b) Vratislav
c) Bořivoj
d) Spytihněv
7. Broušení kamene se ve větším měřítku uplatnilo:
a) ve středním paleolitu
b) v neolitu
c) v mezolitu
d) v eneolitu

8. Co je to klima?
a) počasí
b) převládající směr větru
c) ovzduší
d) podnebí
9. Přemyslovci začali razit mince:
a) v 7. století
b) v 10. století
c) v 11. století
d) ve 13. století
10. Monoxylem nazýváme:
a) posvátný dřevěný totem, stojící na akropoli oppida
b) dřevěnou nádobu
c) velkou dřevěnou tesařskou palici z doby železné
d) člun dlabaný z jednoho kusu kmene

11. Trepanace je:
a) šperkařská technika
b)výroba keramiky vytloukáním
c) chirurgický zákrok do lidské lebky
d) způsob zápřehu v eneolitu
12. Tzv. jantarová stezka spojovala v době železné:
a) Pyrenejský poloostrov a Skandinávii
b) Britské ostrovy, Skandinávii a Středomoří
c) Skandinávii, Povolží a Černomoří
d) Pobaltí a Středomoří
13. Na obrázku níže je kresebná rekonstrukce:
a) tábořiště v Předmostí u Přerova
b) ohrady pro dobytek z doby bronzové
c) neolitické sociokultovní stavby, tzv. rondelu
d) svatyně na akropoli keltského oppida Závist u Zbraslavi

14) Pohřeb stařeny (Praha), jejíž pozůstatky a prvky pohřební výbavy vykazovaly
některé zvláštnosti, z nichž se někdy usuzuje na představy o „revenantech“. Pohřební
výbava obsahovala chronologicky citlivý předmět - záušnici s očkem (stříbrná, tvarově
deformovaná). Do jakého období je tento hrob datován?
a) doba římská
b) raný středověk
c) vrcholný a pozdní středověk
d) raný novověk

15. Tento typ kostela se nazývá:
a) bazilika
b) apsida
c) rondel
d) rotunda

